
 

  

     

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE LOCATED 

IN APPENDIX A. 
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its research 

reports. As a result, investors should be aware that the firm may have a 

conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors 

should consider this report as only a single factor in making their investment 

decision. 

 

Tương quan giá CP với VNIdex 

 

GT Vốn hóa  560,00 triệu USD 

GTGDTB 6T  0,49 triệu USD 

SLCP lưu hành 524,58 triệu  

Tỷ lệ CP chuyển nhượng  56,18% 

Sở hữu nước ngoài 44,02% 

Cổ đông lớn 43,99% 

1Q20 Tiền mặt ròng  26,79 triệu USD 

1Q20 P/B 1,71x 

Room ngoại còn lại 4,98% 

Triển vọng tài chính (tỷ đồng) 

Năm 2019A 2020F 
Kế hoạch 

2020  

Doanh thu 2,813 3,837 3,500 

LN từ HĐKD 1,223 1,389  

LN ròng*  868   1,004  988 

EPS (VND)  1,596 1,676  

EPS thay đổi (%) -14% 5%  

P/E (X) 1.78 1.79  

ROE (%) 13% 14%  

Lợi suất cổ tức(%) 2.00% 2.00%  

*LN ròng cho CĐ hiện hữu (LNST của cổ đông công ty 
mẹ đã trừ phúc lợi nhân viên). 

Nguồn: KDH, Bloomberg, Yuanta Vietnam 

 

CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) 

Nhiều tín hiệu tích cực 
Người mua nhà đang sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm của KDH bởi thương hiệu 

bất động sản uy tín. Khang Điền chỉ mở bán khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý, để nhanh 

chóng giao sổ hồng cho người mua sau khi dự án hoàn thành. Hơn nữa, nhiều người cho rằng chất 

lượng các căn hộ của KDH thường được đánh giá cao hơn trong số các công ty phát triển bất động 

sản. 

Hoạt động kinh doanh ổn định mặc dù ngành bất động sản đang chịu nhiều tác động tiêu cực. 

Các dự án hiện tại của KDH vẫn đang được triển khai đúng tiến độ và tiến hành bàn giao đúng thời 

hạn như cam kết với người mua nhà. Những người mua nhà trong đợt mở bán đầu tiên (3Q19) tại 

dự án Verosa Park đã nhận bàn giao nhà và từ tháng 7/2020 dự án SaFira cũng bắt đầu bàn giao 

cho người mua. Bên cạnh đó, tỷ lệ hấp thụ của hai dự án này đang đạt đạt mức khả quan. 

Triển vọng kết quả kinh doanh năm 2020. Trên cơ sở đó, KDH đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 

là 3,5 nghìn tỷ đồng (+ 23% YoY) và thu nhập ròng đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+ 20% YoY). Chúng tôi 

dự báo KDH sẽ đạt doanh thu cao hơn +8,5% ở mức 3,8 nghìn tỷ đồng nhưng lợi nhuận chỉ cao 

hơn +1,5% ở mức 1,1 nghìn tỷ đồng do sư khách biệt trong giả định về chi phí hoạt động. 

Tạo lập vị thế tốt cho tăng trưởng lợi nhuận. Các giai đoạn tiếp theo của dự án Lovera Vista sẽ 

tiếp tục được chào bán trong năm nay và sẽ bàn giao căn hộ cho người mua từ quý 2 năm 2021. 

KDH cũng đã lên kế hoạch phát triển hai dự án thấp tầng trong nửa cuối năm 2020 bao gồm: dự án 

Clarita ở quận 2 có diện tích khoảng 5,7 ha tương đương 160 sản phẩm và dự án Armena tại quận 

9 có diện tích khoảng 4,3 ha tương đương 180 sản phẩm. 

Quan điểm: Hầu hết các nhà phát triển BĐS huy động vốn từ người mua nhà trước khi hoàn thành 

những thủ tục pháp lý cần thiết, do đó quyền lợi của người mua nhà sẽ thường sẽ không được đảm 

bảo khi xảy ra xung đột lợi ích với chủ đầu tư. Vì vậy, người mua nhà đang ưu tiên lựa chọn sản 

phẩm của các thương hiệu BĐS uy tín. Chúng tôi cho rằng với thương hiệu Nhà Khang Điền uy tín, 

cùng với lượng quỹ đất lớn ở các vị trí đắc địa trên địa bàn TP.HCM sẽ là nền tảng vững chắc cho 

hoạt động kinh doanh của KDH trong những năm tới.  

KDH duy trì cấu trúc tài chính mạnh, tạo nên một điểm thu hút quan trọng khác trong tình hình vĩ 

mô bất ổn hiện nay. Ngoài ra, các dự án của KDH đang được triển khai đúng tiến độ, do đó chúng 

tôi không thay đổi mức định giá của mình. Ước tính giá trị hợp lý trên mỗi cổ phiếu KDH là 31.100 

đồng, tương đương 33% tỷ suất sinh lợi trong 12 tháng. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị 

MUA. 
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 Báo cáo cập nhật  

     

 Việt Nam: Ngành Bất động sản  29/07/2020  

 KDH 

MUA 

Giá mục tiêu tăng +31% 

Đóng cửa  28/7/2020 

Giá  VND 23,700 

Giá mục tiêu 12T VND 31,100 

Giá MT trước  VND 31,100 

Chênh lệch 0% 

Tiêu điểm 

► Người mua nhà đang sẵn sàng trả mức giá 

cao hơn cho những sản phẩm mang thương 

hiệu Nhà Khang Điền. 

► KDH vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn 

định mặc dù ngành bất động sản đang đối 

mặt với nhiều ảnh hưởng tiêu cực. 

► Công ty đã và đang tạo lập vị thế vững chắc 

cho nguồn thu nhập trong tương lai. 

► Mã KDH sẽ được thêm vào rổ VN30 từ 
3/8/2020. 

Quan điểm 

► Thương hiệu uy tín “Nhà Khang Điền” tạo nên sự 

thu hút đối với người mua nhà và các nhà đầu tư. 

► KDH đã lựa chọn một chiến lược kinh doanh thận 

trọng điều này cho phép họ có thể kiểm soát và 

quản lý các dự án triển khai đúng tiến độ. 

► Dựa trên hoạt động kinh doanh của công ty và các 

yếu tố thị trường, chúng tôi ước tính kết quả kinh 

doanh của KDH sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 

những năm tới. 

 

 

► . 

 

 
Tổng quan doanh nghiệp: Khang Điền là một nhà phát triển bất động sản tập trung vào thị trường TP HCM với các dự án ở quận 2 & 9 cũng như 

các quận Bình Tân và Bình Chánh. Công ty có lợi thế cạnh tranh đặc biệt khi sở hữu quỹ đất gần 450ha tại TP.HCM . Mặc dù trước đây KDH chỉ 

tập trung vào nhà phố và biệt thự nhưng từ năm 2018, công ty đã phát triển ba dự án căn hộ đó là Jamila, Safira và Lovera Vista. 
 

Chuyên viên phân tích: 

Nguyễn Khắc Minh Tâm 

tam.nguyen@yuanta.com.vn 

Dịch thuật 

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 

tram.nguyen@yuanta.com.vn 
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Sẵn sàng tăng trưởng lợi nhuận. 

Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định mặc dù ngành ngành bất động sản đang đối mặt với 

nhiều ảnh hưởng tiêu cực. KDH hiện đang tập trung phát triển ba dự án là SaFira (1.593 căn hộ), 

Verosa Park (293 căn thấp tầng) và Lovera Vista (1.310 căn hộ). Hai dự án đầu đã bước vào giai 

đoạn bàn giao, những người mua nhà trong đợt mở bán đầu tiên (quý 3 năm 2019) tại Verosa Park 

đã nhận bàn giao nhà. Từ đầu tháng 7/2020, dự án SaFira cũng đã bắt đầu bàn giao và nhận được 

nhiều phản hồi tích cực từ người mua nhà về thiết kế nội thất cũng như chất lượng xây dựng. Bên 

cạnh đó, dự án Lovera Vista vẫn đang được đảm bảo đúng tiến độ để bàn giao cho người mua từ 

quý 1 năm 2021. Như vậy, lợi nhuận năm 2020 của KDH chủ yếu sẽ đến từ Verosa Park và SaFira. 

Tỷ lệ lấp đầy của các dự án này đang đạt mức khả quan. KDH đã bán được 150 căn Verosa Park 

trong nửa cuối năm 2019, ước tính có thêm khoảng 60 sản phẩm đã được bán 6 tháng đầu năm 

2020. Trên cơ sở đó, KDH đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng (+23% YoY) và thu nhập ròng 

là 1.100 tỷ đồng (+ 20% YoY).  

Biểu đồ 1: Cập nhật dự án   

Dự án Trạng thái 
Tổng 
đơn 
vị 

Số đơn 
vị đã 
bán 

trong 
2019 

Số đơn 
vị đã 
bán 

trong 
1H2020 

SaFira 

 

1.593 1.593  

Verosa 
Park 

 

293 150 63 

Lovera 
Vista 

 

1.310 801 509 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Vietnam 
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Tạo lập vị thế tốt cho dòng lợi nhuận trong tương lai. KDH đã thận trọng trong việc mở bán các 

sản phẩm mới do tình hình bất ổn liên quan đến dịch bệnh. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, 

công ty chỉ chính thức mở một đợt bán hàng cho dự án Lovera Vista. Đợt bán này đã được thực 

hiện vào tháng 6, bao gồm 200 căn hộ ba phòng ngủ và 100 căn hộ một hoặc hai phòng ngủ. Chúng 

tôi đã có cuộc trao đổi với các đại lý bán hàng và biết được tất cả các đơn vị của Lovera Vista đã 

được bán hết trong tháng 7. KDH cũng cam kết tiến độ xây dựng và bàn giao cho người mua từ quý 

2 năm 2021. 

Công ty đã lên kế hoạch phát triển hai dự án thấp tầng trong nửa cuối năm 2020, gồm có: 1) dự án 

Clarita ở quận 2, có diện tích khoảng 5,7 ha tương đương với 160 căn thấp tầng và 2) dự án 

Armena ở quận 9, có diện tích khoảng 4,3 ha, tương đương 180 căn thấp tầng. 

Biểu đồ 2: KDH lên kế hoạch triển khai dự án Armena (quận 9) và Clarita (quận 2) 

 
Nguồn: Yuanta Vietnam 

Triển vọng giá bán tại thị trường bất động sản TP HCM vẫn đang duy trì trong xu hướng tích cực 

mặc dù đang xảy ra dịch bệnh COVID-19, điều này được hỗ trợ bởi tình trạng khan hiếm nguồn 

cumg mới tại thị trường sơ cấp. Giá bán trung bình trên mỗi m2 tại dự án Verosa Prak là khoảng 110 

triệu đồng (tương đươn 4.731 USD, chưa bao gồm VAT và giá trị xây dựng, nhưng đã bao gồm các 

chương trình khuyến mại). Phân khu Manhattan được mở bán gần đây (một dự án thấp tầng của 

Vinhomes Grand Park) có mức giá bán trung bình trên mỗi m2 khoảng 120 triệu đồng (tương đương 

5.161 USD chưa bao gồm VAT và giá trị xây dựng). Do đó, chúng tôi cho rằng Khang Điền sẽ chào 

bán các dự án mới tại quận 2 (dự án Clarita) và quận 9 (dự án Armena) với mức giá bán trung bình 

trên mỗi m2 có thể bằng hoặc cao hơn mức giá bán tại dự án Verosa Park. 

Tuy nhiên, chúng tôi quan sát thấy rằng mức giá bán này là khá cao khi mà các dự án gần đó đang 

được bán với giá khoảng 60 triệu đồng (đơn giá đất/m2). Dự án Melosa Garden (một dự án KDH 

khác đã hoàn thành vào năm 2015) hiện đang được bán với giá 62 triệu đồng trên thị trường thứ 

cấp, thấp hơn 44% so với giá bán tại Verosa Park. Do đó, phần lớn những phản hồi và bình luận 

trên các diễn đàn mạng xã hội đang cho rằng mức giá chào bán gần đây của các nhà phát triển bất 

động sản đang là quá cao.   

Mặc dù vậy, KDH và VHM vẫn thu hút được một số lượng lớn người mua nhà, ví dụ, tỷ lệ hấp thụ 

của dự án Verosa Park đang ở mức khoảng 80%. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng các nhà phát 

triển BĐS đang tạo ra cảm giác khan hiếm cho những người mua nhà khi cụm từ “đã bán hết” 

dường như khá quen thuộc trên các phương tiện truyền thông sau mỗi đợt mở bán. Điều này đã và 

đang hỗ trợ tích cực cho giá bán tại các dự án của họ. 

Theo quan điểm của chúng tôi, các nhà phát triển BĐS đang cố tạo lập một mức nền giá đất mới, tuy 

nhiên họ vẫn chưa thực sự thành công. Bằng chứng là mức giá bán (đơn giá đất/m2) của những dự 

án này hiện vẫn hơn khá nhiều so với giá bất động sản ở các vùng lân cận.  

Chúng tôi cho rằng các nhà phát triển đã thêm những tiềm năng tích cực trong tương vào giá bán 

như: cơ sở hạ tầng giao thông, đà tăng trưởng kinh tế và đồng thời là sự trở nên giàu có của các hộ 

gia đình. Trong trường hợp, các yếu tố này không diễn ra như mong đợi, các nhà phát triển sẽ rất 

khó để duy trì đà tăng giá bán trong các lần mở bán tiếp theo. Tuy nhiên, chúng tôi không cho rằng 

Giá chào bán của các dự án sẽ 

không giảm, nhưng tỷ lệ hấp 

thụ có thể giảm và thời gian 

bán hàng sẽ kéo dài hơn. 
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các nhà phát triển BĐS sẽ giảm mức giá chào bán, thay vào đó họ sẽ áp dụng thêm nhiều chương 

trình khuyến mại hấp dẫn hơn (tăng chi phí bán hàng). Nhưng lúc này, tỷ lệ hấp thụ có thể sẽ giảm 

và họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn trong việc bán hàng.  

Mặc dù vậy, chúng tôi có hiện có cùng quan điểm với các nhà phát triển bất động sản rằng nền kinh 

tế Việt Nam có khả năng duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới. Dựa trên kỳ vọng này, chúng 

tôi đưa ra ước tính đối với KDH là doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng lần lượt 

15,3% CAGR và 25,5% CAGR, trong giai đoạn 2020-2022E. 

Biểu đồ 3: Dự phóng lợi nhuận của KDH   

 
Nguồn:: Dữ liệu công ty, Yuanta Vietnam 

Các ước tính của chúng tôi dựa trên giả định rằng KDH sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục pháp lý của 

hai dự án (Khu dân cư 11A và khu công nghiệp Lê Minh Xuân) để mở bán vào năm 2021. Chúng tôi 

khá lạc quan với giả định này. Doanh thu và lợi nhuận từ hai dự án khu dân cư 11A và khu công 

nghiệp Lê Minh Xuân (mở rộng) cũng góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng của 

KDH. 

Biểu đồ 4: Thời gian triển khai dự dự án  

Project's Name Location 
Total area  
(hectares) 

Before 2019 2020 2021 2022 After 

Jamila Dist 9 1.7 2Q17      

SaFira Dist 2 2.7 4Q18 2Q19     

Lovera Vista Binh Chanh Dist 1.8 
 3Q19 2020    

Verosa Park Dist 9 8.1 
 3Q19 2020    

Clarita Dist 2 5.7 
  2H20    

Armen Dist 9 4.4 
  2H20    

Le Minh Xuan IP (expansion 
phase) 

Binh Chanh Dist 
109.9 

   2021   

11A Residence Binh Chanh Dist 17.5 
   2021   

Tan Tao residential area Binh Tan Dist 330.0 
      

Phong Phu 2 Binh Chanh Dist 132.9 
      

 

Nguồn:: Dữ liệu công ty, Yuanta Vietnam 

Giá trị sổ sách của dự án Tân Tạo và LMX cho thấy dường như không có sự tiến triền nào trong 

1Q20. Tuy nhiên, nếu so sánh với thời điểm cuối năm 2017 (khi KDH hợp nhất BCI) cho thấy công ty 

đã hoàn thành một lượng lớn công việc như là giải phóng mặt bằng, bồi thường đất và thủ tục pháp 

lý. Do đó, chúng tôi dự đoán các dự án này sẽ được mở bán vào năm 2021 hoặc muộn nhất 2022. 

Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận thấy chủ đầu tư dự án An Dương Vương đang đẩy nhanh các công 

việc để chuẩn bị mở bán dự án này nên rất có thể các thủ tục chuyển nhượng giữa họ và KDH sẽ 

sớm được hoàn thành trong cuối năm này hoặc đầu năm sau, KDH cũng sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận 

tương ứng. 

Biểu đồ 5: Giá trị sổ sách của các dự án Tân Tạo  Biểu đồ 6: Giá trị sổ sách của các dự án LMX (giai đoạn 
mở rộng)  
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Định giá 

Chúng tôi duy trì mức giá mục tiêu là 31.100 đồng /cổ phiếu do hoạt động kinh doanh của KDH vẫn 

đang diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi muốn làm rõ một số giả định và rủi ro chính đối có 

thể khiến kết quả của mô hình định giá thay đổi, như sau. 

1. Giả định của chúng tôi về giá bán, tổng diện tích và kế hoạch phát triển  

• Như đã để cập trước đây, chúng tôi đã áp dụng mức giá bán chính thức của KDH cho 

Lovera Vista và Verosa Park trong mô hình của chúng tôi (thay vì ước tính ban đầu). Chúng 

tôi cho rằng mức giá này sẽ trở thành một mức tham chiếu mới cho thị trường, nên chúng 

tôi giả định dự án Clarita, Corona và Armena sẽ được bán ở mức giá cao hơn. 

• Chúng tôi giả định tỷ lệ đền bù và giải phóng mặt bằng của dự án Phong Phú 2 hiện là 54%, 

Với việc, KDH chưa có kế hoạch kinh doanh chính thức nào (lập ra một dự án cụ thể) nên 

chúng chúng tôi đưa ra giả định KDH sẽ bán lô đất cho các nhà phát triển khác và ước tính 

giá trị theo thị trường của 72ha đất nông nghiệp. 

• Đối với dự án Tân Tạo chúng tôi ước tính giá trị thị trường của 165ha diện tích đất (phần 

diện tích đã được bồi thường trước khi hoàn tất thỏa thuận với BCI trong năm 2018). Đối với 

phần diện tích bồi thường và GPMB từ năm 2018 trở đi đã phản ảnh mức định giá của thị 

trường. 

Biểu đồ 7: Tóm tắt định giá    Biểu đồ 8: Cơ cấu NPV theo dự án  

No Project 
Ownership 

rate 
Valuation 
approach 

PV(Unlevered 
CF) 

Effective 
PV(Unlevered) 

1 SaFira 99.9% DCF 427 427 

2 Lovera Vista 100.0% DCF 722 722 

3 Verosa Park 100.0% DCF 803 803 

4 Clarita 99.8% DCF 754 752 

5 Armena 99.8% DCF 714 713 

6 Corona 11A 100.0% DCF 1,474 1,474 

7 Le Minh Xuan IP 2 100.0% DCF 978 978 

8 Tan Tao 100.0% MV 5,719 5,719 

9 Phong Phu 2 100.0% MV 2,404 2,404 

10 Others    1,980 

 Total project NPV 15,545 
 Cash and cash equivalent * 1,580 
 Total borrowing    955 
 NAV    16,170 
 Number of shares    0.52 
 Fair Value    31,100 
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2. Rủi ro đối với quan điểm của chúng tôi:  

• Các điều kiện thị trường (tăng trưởng kinh tế, tài sản cá nhân và tăng thu nhập, đầu tư công 

vào cơ sở hạ tầng giao thông) có thể sai lệch so với kỳ vọng. Trong kịch bản xấu, các nhà 

phát triển có thể phải tung ra nhiều chương trình khuyến mãi như phiếu giảm giá và quà 

tặng, làm tăng chi phí bán hàng, cùng với đó là tốc độ bán hàng sẽ chậm đi. 

• Quy trình thủ tục pháp lý vẫn chưa có những tín hiệu khả quan (như là quy trình bồi thường 

giải phóng mặt bằng và các phê duyệt pháp lý khác) việc hoàn thành các thủ tục cần thiết có 

thể tốn nhiều thời gian hơn so với ước tính của chúng tôi. 

• Đáng chú ý là giá trị của dự án Tân Tạo chiếm 36,8% tổng giá trị tài sản ròng (theo ước tính 

của chúng tôi). Do đó, giá trị của KDH sẽ rất nhạy với các thay đổi của dự án này (như là giá 

bán, dòng tiền, thời điểm triển khai). Nếu dự án được đẩy nhanh tiến độ (như là thủ tục đầu 

tư và GPMB), thì giá trị nội tại của Khang Điền cũng sẽ tăng lên. Với giả định KDH có thể bắt 

đầu phát triển dự án Tân Tạo vào năm 2022, giá trị dự án án này (theo ước tính của chúng 

tôi hiện đang là 2,9 nghìn tỷ đồng – phương pháp định giá đã đề cập như trên) sẽ tăng lên 

4,6 nghìn tỷ (định giá theo phương pháp DCF với sự lạc quan hơn về dòng tiền từ việc triển 

khai dự án). Khi đó, giá mục tiêu của chúng tôi cho KDH có thể sẽ tăng từ 31.100 đồng / cổ 

phiếu lên 34.400 đồng / cổ phiếu, tăng 10%. 
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BCKQHDKD (tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 2022E  CĐKT (tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 2022E 

Doanh thu 2.813 3.837 4.629 5.104  Tổng tài sản 13.237 13.517 14.949 16.130 

Giá vốn (1.313) (2.090) (2.515) (2.392)  Tài sản ngắn hạn 12.327 12.539 13.784 14.860 

LN gộp 1.500 1.747 2.114 2.712  Tiền và các khoản tương đương tiền 1.175 2.637 3.282 5.518 

Chi phí bán hàng (115) (144) (181) (195)  Đầu tư ngắn hạn 32 16 24 20 

Chi phí quản lý chung (162) (214) (263) (288)  Khoản phải thu 3.778 3.215 5.030 4.124 

LN từ HĐKD 1.223 1.389 1.670 2.229  Hàng tồn kho 7.037 6.460 5.145 4.839 

Thu nhập tài chính 41 121 81 101  Tài sản ngắn hạn khác 305 211 303 359 

Chi phí tài chính (42) (91) (97) (111)  Tài sản dài hạn 910 978 1.165 1.270 

Lãi / (lỗ) từ liên doanh - - - -  Các khoản phải thu dài hạn 96 148 176 188 

Thu nhập/ (chi phí) ròng khác  (33) (21) (33) (21)  Tài sản cố định ròng 48 48 47 44 

Lợi nhuận / (lỗ) trước thuế 1.189 1.398 1.621 2.198  Đầu tư dài hạn 14 15 16 17 

Chi phí thuế thu nhập (273) (280) (324) (440)  Tài sản dài hạn khác 752 767 926 1.021 

Lợi nhuận ròng / (lỗ) sau thuế 916 1.118 1.297 1.758  Tổng tài nguyên 13.236 13.516 14.948 16.129 

Lợi ích CĐ thiểu số 2 2 3 4  Tổng nợ phải trả 5.573 5.121 5.689 5.622 

Đóng góp vào công ty mẹ 914 1.116 1.294 1.754  Góp ý từ khách hàng 2.773 2.777 2.780 2.783 

      Tài khoản phải trả 696 536 867 704 

EPS cơ bản, VND 1.690 1.863 1.964 2.419  Nợ ngắn hạn 377 377 377 377 

EPS pha loãng hoàn toàn, VND 1.690 1.863 1.964 2.419  Các khoản nợ dài hạn khác 726 609 668 639 

      Nợ dài hạn 405 415 495 664 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2019A 2020E 2021E 2022E  Nợ dài hạn khác 596 407 502 455 

Tăng trưởng(%)      Vốn cổ đông 7.663 8.395 9.259 10.507 

Tăng trưởng doanh thu -4% 36% 21% 10%  Trả bằng vốn 5.444 5.988 6.587 7.246 

Thu nhập hoạt động, tăng trưởng 25% 14% 20% 33%  Phí chênh lệch 720 720 720 720 

LNTT, tăng trưởng 11% 18% 16% 36%  Lợi nhuận giữ lại 1.327 1.512 1.774 2.359 

EPS, tăng trưởng -16% 10% 5% 23%  Vốn chủ sở hữu khác 134 134 134 134 

Tổng tài sản, tăng trưởng 29% 2% 11% 8%  Lợi ích thiểu số 39 41 44 48 

Vốn chủ sở hữu, tăng trưởng 11% 10% 10% 13%  DÒNG TIỀN (tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 2022E 

Khả năng sinh lời (%)           

Biên lợi nhuận gộp 53% 46% 46% 53%  Tiền mặt đầu năm 1.836 1.175 2.637 3.282 

Lợi nhuận hoạt động 43% 36% 36% 44%  Lợi nhuận ròng trước thuế 1.190 1.398 1.621 2.198 

LN ròng 33% 29% 28% 34%  Điều chỉnh (33) 91 97 111 

ROE 13% 14% 15% 18%  Thay đổi vốn lưu động (1.321) 590 (620) 416 

ROA 8% 8% 9% 11%  Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh (164) 2.079 1.098 2.725 

ROIC 15% 17% 18% 21%  Đầu tư cố định (235) - 1 3 

Hiệu quả (x)      Đầu tư 0 15 (9) 3 

Vòng quay phải thu 1.02x 1.10x 1.12x 1.12x  Thay đổi khác 34 (256) (92) (154) 

Vòng quay hàng tồn kho 0.20x 0.31x 0.43x 0.48x  Tiền mặt từ đầu tư (201) (241) (100) (148) 

Vòng quay phải trả 0.51x 0.62x 0.72x 0.67x  Cổ tức được trả (207) (272) (300) (330) 

Thanh khoản (x)      Tiền thu được từ phát hành cổ phiếu 97 0 0 0 

Chỉ số thanh khoản hiện hành 2.70x 2.92x 2.94x 3.30x  Thay đổi ròng trong nợ (186) 10 80 169 

Chỉ số thanh khoản nhanh 1.09x 1.36x 1.78x 2.15x  Thay đổi khác 0 (114) (133) (180) 

Cơ cấu tài chính (x)      Tiền mặt từ tài chính (296) (376) (353) (341) 

Tổng nợ/ VCSH 0.73x 0.61x 0.61x 0.54x  Ảnh hưởng của chênh lệch ngoại hối 0 0 0 0 

Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản 0.42x 0.38x 0.38x 0.35x  Thay đổi ròng tiền mặt (661) 1.462 645 2.236 

Nợ/ VCSH 0.10x 0.09x 0.09x 0.10x  Số dư cuối kỳ 1.175 2.637 3.282 5.518 

Nguồn:Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Vietnam     
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